
PRACA ZDALNA – JĘZYK POLSKI – KL. 5D – 11.03 – 24.03.2020r. 

  

 

Temat: Walka Hektora z Achillesem – zderzenie dwóch bohaterów.  

 

Proszę o wklejenie poniższego streszczenia do zeszytu: 

 

    „Iliada” - obszerny epos Homera – opisuje dzieje wojny trojańskiej. Parys, trojański książę, 

zakochał się w Helenie – królowej Sparty, żonie Menelaosa będącego bratem Agamemnona. 

Menelaos i Agamemnon żądali powrotu Heleny. Parys wraz ze swym bratem - księciem Hektorem, 

a także ojcem – królem Priamem, nie chcieli przychylić się do prośby.  

      Achilles, wielki wojownik walczący w imieniu Agamemnona, chciał wycofać się z działań 

wojennych. Nie zgadzał się na to jego przyjaciel, Patroklos. Założył jego zbroję i uderzył na Trojan. 

Hektor zabił go, sądząc, iż to Achilles.  

         Rozżalony Achilles postanowił się zemścić. Wyzwał Hektora na pojedynek. Trojański książę 

zginął od miecza wroga. Achilles, aby upodlić pamięć o Hektorze, codziennie wiózł jego martwe 

ciało wokół trojańskich bram.  

          W toku akcji Priam osobiście udaje się do Achillesa z prośbą o zwrócenie zmasakrowanych 

zwłok syna.  

          Konflikt między Grekami a Trojanami narastał. Ci drudzy, doskonale chronieni przez bramy i 

fortyfikacje, czuli się wciąż bezpiecznie – wiedzieli, że wróg nie wjedzie bez ich zgody. Grecy 

przygotowali wielkiego, drewnianego konia trojańskiego. Gospodarze, niczego nie podejrzewając, 

przyjęli dar. W nocy ukryci w jego wnętrzu greccy wojownicy wybiegli na zewnątrz i rozpoczęła 

się bitwa.  

        Wojna trojańska trwała 10 lat.  

--------- 

Koń trojański – pułapka, zasadzka.  

 

1. Proszę o przeczytanie z mitologii Parandowskiego następujących fragmentach LUB 

odtworzenie fragmentów filmu pt. „Troja” (Brad Pitt w roli Achillesa): 

− scena próby odbicia Heleny (walka Parysa z Menelaosem), 

− scena śmierci Patroklosa z rąk Hektora; przekazanie zwłok Achillesowi, wyzwanie Hektora 

do walki,  

− walka Hektora z Achillesem, śmierć Hektora.  

− wizyta Priama u Achilesa nocą i prośba o zwrócenie zwłok.  

 

2. Zapisz 3 cechy Hektora i poprzyj je dowodami (zachowaniem). 



3. Zapisz 3 cechy Achillesa i poprzyj je dowodami (zachowaniem). Weź szczególnie pod 

uwagę reakcję na śmierć Patroklosa i postawę po śmierci Hektora.  

4. Który z wojowników – Hektor czy Achilles – jest według Ciebie przykładem idealnego 

rycerza? Uzasadnij swoją opinię. (min. 5 zdań). 

5. Napisz prośbę jako Priam skierowaną do Achillesa z prośbą o oddanie zwłok zmarłego syna. 

Uwzględnij swoje uczucia i emocje. Odwołaj się do moralności rycerskiej i argumentów, 

które mogłyby przekonać Achillesa do zmiany postępowania wobec zmarłego. (min. 7 

zdań).  

 

Lekcja 2, 3  

Temat: Każdy z nas jest Odysem, który wraca do rodzinnej Itaki -  L. Staff, „Odys”, E. 

Geppert, „Prawdziwa historia Odyseusza”.  

 

W celu lepszego zrozumienia utworów kultury branych na warsztat  proszę o powtórzenie historii 

Odyseusza (karta pracy z wtorkowej lekcji).  

 

Proszę o przepisanie notatki. 

     Mitologia to źródło inspiracji aktualne nawet współcześnie. Z historii bogów i herosów 

korzystają malarze, poeci, piosenkarze, a także działacze popkultury (autorzy gier komputerowych i 

planszowych).  

 

1. Proszę o zapoznanie się z wierszem L. Staffa pt. „Odys” (jego treść można wkleić do 

zeszytu). 

 

Niech cię nie niepokoją 

 

Cierpienia twe i błędy. 
 

Wszędy są drogi proste 
 

Lecz i manowce wszędy. 
 

 

O to chodzi jedynie, 
 

By naprzód wciąż iść śmiało, 
 

Bo zawsze się dochodzi 
 

Gdzie indziej, niż się chciało. 
 

 



Zostanie kamień z napisem: 
 

Tu leży taki i taki. 
 

Każdy z nas jest Odysem, 
 

Co wraca do swej Itaki. 

 

2. Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania: 

a) do czego zachęca podmiot liryczny? 

b) co jest Itaką każdego człowieka?   

c) z czego składa się życie? 

d) do czego skłania utwór? 

 

3. Proszę o zapoznanie się z utworem E. Geppert pt. „Prawdziwa historia Odyseusza' 

(PROSZĘ ODTWORZYĆ WYKONANIE MUZYCZNE NA STRONIE 

WWW.YOUTUBE.COM). 

 

 

 

 

4. Melorecytacja – recytacja z muzyką w tle.  

Piosenka Edyty Geppert jest melorecytacją z udziałem Zbigniewa Zapasiewicza.  

Penelopa – w „Odysei” Homera żona Odyseusza tęskniąca i czekająca na powrót męża do domu.  

 

5. Odpowiedz na pytania: 

a) co traci Penelopa w piosence? 

b) co czuje bohaterka? 

c) co przypuszcza (o czym dowiadujemy się z recytacji Zapasiewicza)? 

d) jaki nastrój panuje w piosence?  

 

Tren – żałobny utwór poświęcony czynom wybitnego bohatera zmarłego na polu walki (w 

starożytności) 

e) Co oznacza sformułowanie: „Jak tren dla zdradzonych ideałów brzmi śpiew Penelopy?” 

 

6. Napisz błagalną wypowiedź Penelopy do męża – poproś, by wrócił do Itaki, Wyraź swoje 

emocje. (min. 7 zdań). 

http://www.youtube.com/


7. Zaproponuj projekt gry komputerowej bądź planszowej przedstawiającej mitologicznych 

bohaterów, herosów, bogów, wydarzenia. Może być to opis bądź forma ilustrowana (jeśli 

rysunek – na całą stronę). Udowodnij znajomość mitologii.  

 

Lekcja 4  

Temat: Powtórzenie wiadomości o mitach.  

 

Przepisz notatkę do zeszytu: 

1. Mit: 

a) opiera się na wierzeniach starożytnych Greków bądź Rzymian, 

b) tłumaczy porządek świata, 

c) występują bogowie, tytani i herosi, 

d) ma charakter nieprawdopodobny, 

e) ukazywały wzorce zachowań,  

f) inspiracja dla artystów,  

g) polscy badacze mitologii: Jan Parandowski, Wanda Markowska 

 

2. Typy mitów: 

a) kosmogeniczne – o powstaniu wszechświata,  

b) antropogeniczne – o powstaniu człowieka (antropos – człowiek),  

c) teogeniczne – o bogach i bohaterach ( teo – Bóg) 

d) genealogiczne – o narodach i państwach 

 

Ad.  a – o powstaniu świata („Na początku był Chaos”) 

Ad. b – o Prometeuszu  

Ad. c – o Demeter i Korze,  

Ad.  d -  o Odyseuszu 

 

3. Wykonaj zadania z podręcznika. Odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

Zad. 1,2,3,4,5, 7, 9 / 179-180  

 

Lekcja 5  

Temat Przepis kulinarny – ćwiczenia redakcyjne.  

 

Przepisz notatkę do zeszytu:  



Schemat przepisu: 

1. Tytuł 

2. Spis skladników – waga / liczba 

3. Sposób przygotowania: 

- w formie tekstu ciągłego zapisz kolejne działania. Stosuj bezokoliczniki (zrobić, mieszać) lub 

formy trybu rozkazującego (zrób, wymieszaj) – ale bądź w tym konsekwentny! 

- wykorzystuj wyrazy określające sposób wykonania czynności (cienko, grubo, szybko) lub 

następstwo czynności (teraz, następnie, potem). 

4. Życz smacznego.  

5. Znajdź dowolny przepis kulinarny w Internecie lub książce kucharskiej na Twoją ulubioną 

potrawę i przepisz go do zeszytu LUB odtwórz fragment programu 'Master Chef Junior” i 

samodzielnie odtwórz składniki i sposób przygotowania dowolnej potrawy.  

6. Napisz przepis na dobry humor. Spraw, aby miał on charakter magiczny, fantastyczny. 

Zadanie wykonaj w zeszycie.  

 

 

Lekcja 6  

Temat: Pamiętnik – ćwiczenia redakcyjne.  

 

Przepisz notatkę do zeszytu:  

 

1. Dziennik to nie to samo, co pamiętnik! 

a) dziennik – prowadzony regularnie, codziennie, przedstawiający szczegółowy przebieg dnia, 

wydarzeń oraz emocje i komentarze autora, 

b) pamiętnik – prowadzony niesystematycznie, od czasu do czasu; autor może opisywać 

wydarzenia z perspektywy czasowej (np. w maju pisać o lutym); centrum myśli autora są uczucia i 

emocje.  

Dziennik i pamiętnik to osobiste formy wypowiedzi pisemnej. 

Schemat wypowiedzi w pamiętniku: w prawym, górnym rogu – data, tekst główny: wydarzenie – 

komentarz, uczucia i emocje -  wydarzenia – komentarz – uczucia i emocje.  

2. Zapoznaj się z przykładowym pamiętnikiem (zdjęcie). Następnie wydrukuj zadania i 

wykonaj je  - zad. 1,2,4.  

3. Jak wspaniale  wznieść się tak blisko Słońca.... Było warto! - pamiętnik z perspektywy Ikara 

(min. 15 zdań, na osobnej kartce; proszę o wykonanie zdjęcia pracy i dołączenie go do 

pozostałych zdjęć prezentujących efekty działalności naukowej przez dwa tygodnie; wersję 



papierową zbiorę po powrocie do szkoły).  

 

Lekcja 7 

Temat: Pisownia liczebników ułamkowych.  

 

1. Zapoznaj się z definicjami ze s. 158 i 159. 

2. Wykonaj zadania: 1,2,4 – s. 159  

 

Lekcja 8 

Temat: Pisownia wyrażeń przyimkowych i przyimków złożonych.  

 

1. Zapoznaj się z definicjami ze s. 202. 

2. Wykonaj zadania: 1,2,3,4,5,6 / s. 201-203.  

 

Lekcja 9 

Temat: Rozbieżności między mową a pismem.  

 

1. Zapoznaj się z informację ze s. 272. 

2. Wykonaj zadania: 2,3,4,5,6 s. 273.  

Lekcja 10 

Temat: Jak obchodzimy Wielkanoc? 

 

1. Przeczytaj utwór ks. Jana Twardowskiego  ze s. 333. 

2. Podmiot liryczny powtarza słowo „Dlaczego”. Jak myślisz – dlaczego?:) Do czego próbuje 

skłonić czytelnika?  

3. Są to pytania retoryczne – pytania, na które nie oczekujemy odpowiedzi, bo jest ona 

oczywista. Przepisz to zdanie to zeszytu.  

4. Podmiot stosuje kontrast, czyli zestawienie przeciwieństw (np. bieli i czerni). Wypisz te 

kontrasty: 

- życzenia Wesołych Świąt vs …......................................... 

- Wesołego jajka vs …............................................... 

- Wesołego baranka vs ….......................................... 

- Wesołego śniadania vs ….................................. 

- zabójstwo Jezusa vs …......................................... 

5. Co jest główną myślą utworu? Co dodaje czytelnikowi otuchy? Dzięki czemu i komu 



powinien mieć nadzieję bez względu na okoliczności?  

6. Dlaczego wyraz Wielkanoc zapisujemy wielką literą, a wielkanocny – małą? Podaj zasadę 

ortograficzną.  

7. Narysuj lub opisz dowolny zwyczaj wielkanocny obowiązujący w Twoim domu.  

 

 


